
ЗАТВЕРРКЕНО
накfi мiнifrбрсгва фiнансiв Украiни 28.01.2002 N 57

(у редакФi наказу MiнifiepбBa фiнансiв Украiни О4.12.2О,15 М 1118)
3атверджений у cyMi: CiM мiльйонiв двiстi тридцять дев'ять тисяч ltlicTcoT грн. 0О коп.

(7239600,00 грн. )
(сума словами i

павленко Т.в
i прiзвиц€)

03.01.2019
(число, мiсяць, piк)

Кошторис на 20,|9 piK

(код за еДРПОУ та найменування бюджетноi установи)
м.Бориспiль КиТвськоТ обласJi

Вид бюджеry: мiсцевий

код та назва вИомчоi класифiкацii
видаткiв та кредиryвання бюдlеry
код та назва програмноТ масифiкацiТ
видаткiв та кредиryвання держlвного
бюджеry

(код та назва проФамноi юаффiкаЦi Blцaпiв та
кредиryвання мiсчввих бюджетiв (код та назва
Типовоi програмноI шасифiкаЦТ видаткiв та
Федrryвання мiсцевих бюджетiв / ТимчасовоТ
шаgфiхаЦi видаткiв та кредцryвання для
бюджетiв мiq{евоrо самоврцування, якi но
заmосовують проФамно-Цльового методу).

(найменрання MicTa, району, областi)

06 Орган з питань освiти i науки, молодi та спорry

0611090 Надання по3ашкiльноТ освiти позаtлкiльними замадами освiти, заходи iз позащкiльноi
роботи з дiтьми

Найменування код
усього на pik

Разом3агшьний фонд Спецiальний фонд
1 2 3 4 5

нмходжЕннЯ -чсьоrо х 4405700,00 2833900,00 7239600.0с
Надходження коrлтiв iз загЙьного фонду Оюдlr<ету х 4405700,00 х 4405700,00
Надход>tення коштiв iз спецiального фонду бюджеry, у
тому числi: х х 28зз900,00 2833900,00

- Надходження вiд плати за послуги, що надаються
бюджетними установами згИно iз законодавством 25010000 х 28з3900,00 28зз900,00
(розписати за пhгрупами)
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами
згiдно з ii основною дiяльнiстю 2501 01 00 х 2833900,00 283з900,00

Надходхення бюджетних установ вiд додатковоТ
(господарсько'i) дiяльностi 2501 0200 х 0,00 0,00

Плата за орнду майна бюджетних установ 250 1 0з00 х 0,0с 0,0с

Надходження бюд>rетних установ вiд реалiзацiТ в
установленому порядку майна (KpiM нериомого майна) 2501 0400 х 0,0с 0,00

- lншi джерела власних надходх<ень бюджетних установ 25020000 х 0,00 0,00

(розписати за пiдгрупами)
ьлагодlинl внески, гранти та дарунки 250201 00 х 0,00 0,00
lvшlл, lчч 9tримуUlD чruдлЕ.нl у(;lанOarи вlд пlдприемств,
эрганiзацiй, фiзичних осiб та вiд iнших бюджетних установ
цля виконання цiльових заходiв, у тому числi заходiв з
зiдчркення для суспiльних потреб земельних дiлянок та
lозмitltених на ниу iнIIlич at5'aпin

25020200 х 0,00 0,00

Кочiти, що отримують вищi та професiйно-технiчнi
навчальнi заклади вiд розмiщення на депозитах
тимчасово вiльних бюджетних коtлтiв, отриманих за
надання платних поФlуг, якщо таким закладам законом
надано вiдповiдне право

25020з00 х 0,00 0,00

Коч.lти, отриманi вiд реалiзацiТ майнових прав на фiльми,
вихiднi матерiали фiльмiв та фiльмокопiй, cTBopeHi за
бюд<етнi коtлти як за дер)Glвним замовленням, так i на
умовах фiнансовоТ пiдтримки

25020400 х 0,00 0,00

iншi надходхення, у тому числi: х 0,00 0,00
- iншi доходи (розписати за кодами класифiкацiТ доходiв

бюдх<еry) х

ь



- фiнансуваннЯ (розписати за кодами класифiкацii
iнансування бюдхеry та типом боргового зобов'язання)

_ повернення кредитiв до бюджеry (розписати за кодами
програмноI класифiкацiт видаткiв та кредиryвання

, lсlасифiкацiI кредиryвання бюджеry)

iрозрбки, oKpeMi заходtl по реалЕБfr

i розрбки, oKpeMi заходи розвитку по

OKpeMi заходи по реалiзацiТ дер}Glвних (регiональних)

трансферти урядам iноземних дерхсlв та

кредитiв органам деркlвного управлiiня iHщlrx

ffqiнцЦ;^uькофý1
,к"дiiiiИЁSЁзатр{ф, *y*n,o
ЁtЕ,цfuйs*rВdtdвоlФfrflа нсового пiдрозд iлу

Тименко H.l
(iнiцiали i прiзвище)

Березовччк О.Д
(iнiцiали i прiзвище)м.п.*** 03 сiчня 2019

й


